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Как трима архитекти 
трансформират едно 
пространство така, че 
резултатът да е максимална 
лекота при функционирането и 
красива усмивка (това, което 
цели с оптималната подредба 
на зъбите и намиращият се тук 
ортодонтски център). Виждаме го 
в първия проект на hush. Начало, 
което обещава много. 

еликатност, ефирност и фина графичност 
е общото усещане от пространството 
на Brand Orthodontics в Майнц, Германия. 
Макар че в светлината тук можеш да 
видиш отсенки от блясъка на зъбния 

емайл, подходът към мястото е съвсем различен от 
обичайно асоциирания с денталните пространства. 
Няма го нито традиционното сепариране, нито 
традиционните материали или цветове, дори не 
виждаме и традиционните леко напрягащи посетителя 
професионални инструменти. Всъщност новият 
интериор е в пълна хармония със спокойната слънчева 
усмивка на ортодонта Десислава Станчев, създателката 
на центъра. Когато обсъждат заедно с архитектите 
Деница Атанасова, Елена Рахова, Димитър Рахов – 
hush architects – как да се реконструира последното 
ниво на старата офис сграда, те са единодушни за 
категоричното дистанциране от стерилната клинична 
обстановка. Първоначално дълбоките помещения с 
ниски тавани, тъмни и мрачни, са превърнати в светъл 
флуиден обем. Стъклен куб – мястото за вземане на зъбни 
отпечатъци – сепарира публичната зона от зоната за 
персонала. Първата остава отворена към рецепцията. 
Плътните стени тук са премахнати и заменени от 
стъклени. Те пропускат дневната светлина и в най-
вътрешните части, олекотяват пространството, 
а растерът от тонирано дърво наслагва елегантен 
графичен щрих и нюанс от източната естетика. 
Принтът зад рецепцията и закачалките (чаровен 
редизайн) продължават идеята за фината графичност. 
Белите завеси осигуряват комфорта на уединението 

Д
Зоната за изчакване е с камерно, домашно излъчване. Столът на Woo.
design , ниските маси и килимът на Zuiver, канапето на Habitat създават 
спокойно усещане за уютна дневна

Kабинетът за среща с пациенти и изготвяне на 
план на лечение Дървените врати, принтовете, 
илюстрациите на Мила Лозанова , пуфовете на 
Dutchbone стоплят и омекотяват излъчването



102  BRAVACASA

р е к о н с т р у к ц и я 

и подсилват усещането за въздушност и лежерност. 
Белите тавани и бялата винилова настилка визуално 
отварят обема. Всички необходими за денталната 
практика инструменти и материали са скрити в 
оптимално организирани шкафове, изработени от 
PantaDesign по проект на архитектурното студио. 
Рецепцията от технически камък също по детайл 
следва логиката на чистата архитектурна линия. 
Декоративността е пестелива, с нежно романтичен 
или топло ироничен оттенък (илюстрациите на 
Мила Лозанова, цветни принтове). Лампи на Инго 
Маурер, ниски маси и килим на Zuiver, дървен шкаф 
и канапе на Habitat, стол на Woo.design, пуфове на 
Dutchbone артистично вписват в общото монохромно 
пространство уютни острови от цвят с камерно, 
домашно излъчване. С други думи – дизайнът работи за 
красивата усмивка.   
www.hush.bg 

Рецепцията е изпълнена по детайл от технически камък и следва чистата архитектурна линия на пространството и на логото на бранда (графичен 
дизайн на талантливото студио Fourplus). Черно-белият принт и лампите на Инго Маурер внасят шик в общата идея за графичност.  
Долу: Детайл от входната зона. Чаровният редизайн променя класическата закачалка, допълвайки я с окачващ я на тавана метален елемент   
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Поглед към 
зоната за 
измиване  
на зъбите 


